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CÂMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO

------ Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Vimioso, realizada no dia dois do mês de
dezembro do ano dois mil e catorze.
------ Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vimioso, encontrando-se presentes os senhores António Jorge Fidalgo
Martins, António Augusto Torrão Vaz, Heleno da Costa Simões, Licínio Ramos Martins e Adriano
Augusto Gonçalves Prada, respetivamente Presidente e Vereadores da Câmara Municipal de
Vimioso, comigo, António Alberto Lopes Coelho, Técnico Superior, teve lugar a reunião referida.
------ À hora indicada o senhor presidente declarou aberta a reunião.

------ORDEM DO DIA
------l?l?C7l!J?~()~ lSrll~/Í}\T()~ ----------------------------------------------------------------------------------------l?EC7l? l!TA~l?NTO

Dl? PE~~()/ÍL- C7hefe de Divisão ~u11icí'pal: Presente a infonnação n°
19/SPRH, datada do dia 25 do mês findo, da Coordenadora Técnica, Maria João Fernandes Afonso
Gonçais, informando na sequência da necessidade demonstrada superiormente de recrutamento de
um trabalhador para o cargo de Chefe de Divisão para a Divisão Administrativa e Financeira, definida no organograma desta câmara municipal, para coordenar aquela área na prossecução de atribuições próprias do município, sendo que o recrutamento para cargos de direção intermédia se opera
nos tennos do artigo 20° da Lei no 2/2004, de 15/01.

------ Refere neste contexto que no quadro legislativo vigente se impõem restrições de abe1iura de
concursos e proibições de valorizações remuneratórias impostas pelo artigo 64° e artigo 39° da Lei no
83-C/2013, prevendo-se medidas excecionais nas quais se pode enquadrar o recrutamento do chefe
de divisão municipal.
------No mesmo contexto esclarece que nos termos do n° 1 do artigo 9° da Lei n° 35/2014/2014, de
20/06, os cargos dirigentes são exercidos em comissão de serviço.
------ Ao recrutamento em causa é aplicável o regime excecional da norma restritiva do a1iigo 64°
atrás aludido, posto estar-se perante uma situação de necessidade de coordenação de uma unidade
orgânica específica que só pode operar-se por cargo dirigente em comissão de serviço, considerando-se de promover por urgente interesse público, para prossecução de competências específicas da
câmara municipal, verificando-se neste setor de atividade carência de recursos humanos.

Reunião Ordinária de 02 - 12 - 2014

CÂMARA

------ Outro aspeto a verificar para a promoção do procedimento, tendo em conta que, nos termos do
artigo 13° da referida Lei n° 2/2004, alterada pela Leis n°S 51 /2005, 64-AJ2008, 3-B/2010, 64/201 e
49/2012, o júri do recrutamento deve ser designado por deliberação da assembleia municipal sob
proposta da câmara municipal.
------ Ponderado teor da informação em apreço e com base nesta:
- considerando que se verificam os pressupostos previstos na Lei n° 35/2014;
- considerado enquadrar-se, o provimento, no regime excecional previsto no at1igo 64° da Lei n°
83-C/20 13, cujo requisitos se verificam;
- considerado que nos tennos do estatuído no artigo 13° do Lei n° 49/2012 o júri do procedimento concursal é designado por deliberação da assembleia municipal sob proposta da câmara,
foi deliberado por unanimidade para efeitos de procedimento concursal de Chefe de Divisão para a
Divisão Administrativa e Financeira, propor à assembleia do municipal a aprovação da seguinte
constituição do júri do procedimento, assim:
Presidente: Carlos Alberto Raposo Femandes, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira;
Vogais Efetivos: Maria Manuela Dias Oliveira, Secretária da Comunidade Intennunicipal Terras de Trás-os-Montes e João Paulo Almeida Rodrigues, Chefe de Divisão de Logística e
Mobilidade;
Vogais Suplentes: Paulo Femandes João, Chefe de Divisão de Informática e Sistemas e Vítor
Filipe Afonso Ventura, Chefe de Divisão de Ambiente e Transportes.

------~,f]rlJ~(7rf() ~IJ\f~J\fC:~Ill~ ------------------------------------------------------------------------------------- RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Presente o resumo diário da tesouraria, datado de

ontem, verificou-se existir um total de disponibilidade financeira no valor de 1 314 498,72 euros.

------PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 23- ALTERAÇÃO N° 19: Presente a modificação/alteração em epígrafe no

valor de 20 000,00 euros, foi deliberado por unanimidade aprová-la.

------ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA 2014:
------MODIFICAÇÃO N° 23- ALTERAÇÃO N° 19: Presente a modificação/alteração em epígrafe do

valor total de 18 000,00 euros, correspondendo a despesas correntes, foi deliberado por unanimidade
aprová-la.

------ CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO - Ligação Vimioso - Fronteira (Alcanices)- montante de e 858 600,00: Na sequência da deliberação tomada em reunião anterior, o

Sr. Presidente da Câmara apresentou o relatório do júri designado para acompanhamento do procedimento de apreciação das propostas apresentadas pelas diversas entidades convidadas, no âmbito da
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contratação do empréstimo em título, no qual se ordenam, segundo o respetivo mérito, no mapa
infra, as propostas apresentadas pelas entidades convidadas:
INSTITUIÇÕES
D E CRÉDITO

PA GAMENTO
de
J UROS

PRAZO
GLOBAL

PERIODO
de
CARÊNCIA

AMORTIZAÇA-0

21/IIOS

Prestações
Sem estrais

lauos

36 Prestações
Semestrais

2 a/lOS

Prestações
S em estrais

SPREAD

TAN

TAE

Comissões
e
EIICO I'f:OS

2,684%

2, 702%

lse11ção

3,334%

.?,411 %

Isenção

3,634 %

3,667%

--- ---

2,50%

Banco Santander Totta, S.A.

Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo
Mogadouro c
Vimioso

Semestrais

10 O/lOS

Euribor
a
6 meses
3,15%

Semestrais

20 a/lOS

Euribor
a
6meses
3,45%

Caixa geral de
Depósitos S.A.

Semestrais

20 O/lOS

Euribor
a
6 m eses

------ Conclui, assim, aquele relatório, que esta câmara está em condições de proceder à adjudicação
do financiamento ao Banco Santander Torta, S.A., e solicitar à Assembleia Municipal de Vimioso a
necessária autorização para a contração do empréstimo em causa.
------ Ponderado o relatório em apreciação, foi deliberado por unanimidade escolher a proposta apresentada pelo Banco Santander Totta, S. A., com as condições descritas no quadro acima e propor à
assembleia municipal a autorização necessária para a contração deste empréstimo.

------EMPREITADAS E OBRAS PÚBLICAS-------------------------------------------------------------------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- PORTA DA
TERRA FRIA- 2a Prorrogação de prazo da obra: Presente a informação n° 390, de 01 do mês em

curso, do Técnico Superior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva sumária ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação de prazo da obra até ao dia 15 do mês em curso,
apresentado pelo empreiteiro da obra, a fim1a Multinordeste, S. A., esclarecendo quanto à eventualidade de concessão da requerida pronogação de prazo, referindo que o Código dos Contratos Públicos
prevê a ocorrência de prorrogação de prazo para situações de execução de trabalhos a mais e nos termos do artigo 374° - " Prorrogação do prazo de execução da obra", e do artigo 282°- "Reposição do equilíbrio
financeiro do contrato", não sendo, porém, os motivos argumentados pelo empreiteiro enquadráveis
nestas normas.
------Por outro lado refere, que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, que regula a revisão de preços das
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão, a título gracioso, de prorrogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
'
relação ao prazo acrescido.
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------ Cita, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita ao atraso na execução da obra, o
artigo 403° do CCP sobre aplicação de sanções.
------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada não é enquadrada no CCP como prorrogação legal do prazo, deixando à consideração superior uma eventual possibilidade de concessão
de prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da
possibilidade de aplicação de sanções.
------Ponderado o teor da infonnação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deliberado por unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso.

------PARQUE IBÉRICO DE NATUREZA TURÍSMO E AVENTURA DE VIMIOSO- COMPLEXO
DO BURRO MIRANDÊS- za Prorrogação de prazo da obra: Presente a informação no 389, de 01
do mês em curso, do Técnico Supe1ior, Orlando Marcos Moscoso, fazendo uma retrospetiva sumária ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação de prazo da obra até ao dia 15 do mês
em curso, apresentado pelo empreiteiro da obra, a firma Multinordeste, S. A., esclarecendo quanto à
eventualidade de concessão da requerida prorrogação de prazo, referindo que o Código dos Contratos
Públicos prevê a ocorrência de prorrogação de prazo para situações de execução de trabalhos a mais e
nos termos do artigo 374°- "Prorrogação do prazo de execução da obra ", e do artigo 282°- "Reposição do
equilíbrio financeiro do contrato ", não sendo, porém, os motivos apontados pelo empreiteiro enquadráveis nestas nonnas.

------Por outro lado refere, que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, que regula a revisão de preços das
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão, a título gracioso, de prorrogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------Cita, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita ao atraso na execução da obra, o
artigo 403° do CCP sobre aplicação de sanções.
------ Conclui referindo que a prorrogação de prazo solicitada não é enquadrada no CCP como prorrogação legal do prazo, deixando à consideração superior uma eventual possibilidade de concessão
de prorrogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da
possibilidade de aplicação de sanções.
------Ponderado o teor da informação em apreço e as razões argumentadas pelo empreiteiro, foi deliberado por unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso.

------CENTRO INTERPRETATIVO DAS MNAS DE ARGOZELO- Segundo pedido de prorrogação de prazo da obra: Presente a informação no 387, de 01 do mês em curso, da Técnica Superior,
Sofia Maria Ventura Diz, fazendo uma retrospetiva ao decurso da obra e analisando o pedido de prorrogação de prazo da obra pelo período de 43 dias, até 16 do mês em curso, apresentado pelo empreiteiro da obra, a finna Teixeira Pinto & Soares, Lda, esclarecendo que este é o 2° pedido de prorro-
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gação e vem justificado pelas condições meteorológicas adversas e imprevisíveis verificadas e falta
de mão de obra disponível.
------ Infonna, neste âmbito, que o Código dos Contratos Públicos prevê a oconência de pronogação
de prazo para situações de execução de trabalhos a mais ou erros e omissões e nos tetmos do artigo
374° - "Prorrogação do prazo de execução da obra'', e do artigo 282°- "Reposição do equilíbrio financeiro do
contrato ", não se verificando, porém, estas circunstância, apesar de serem reais os factos alegados
pelo empreiteiro.
------ Por outro lado refere que o Decreto-Lei n° 6/2004, de 06/01, que regula a revisão de preços das
empreitadas e obras públicas, prevê, no seu artigo 13°, a concessão, a título gracioso, de pronogação
de prazo de execução dos contratos de empreitadas sem acréscimo do valor de revisão de preços em
relação ao prazo acrescido.
------ Cita, a contexto de incumprimento do contrato, no que respeita ao atraso na execução da obra e
sobre aplicação de sanções, o artigo 403° do CCP.
------Conclui referindo que a pronogação de prazo solicitada não é enquadrável no CCP como prorrogação legal do prazo, apesar de serem reais os argumentos do empreiteiro, merecendo, por isso,
apreciação superior uma eventual possibilidade de concessão de pronogação de prazo a título gracioso, caso se julgue haver essa possibilidade legal, bem como da possibilidade de aplicação de sanções
face ao atraso verificado.
------ Ponderado o teor da infmmação em apreço e a fundamentação do empreiteiro foi deliberado por
unanimidade conceder a requerida prorrogação de prazo a título gracioso.

------AUTOS DE VISTORIA E MEDIÇÃO DE TRABALHOS: Presentes os autos de vistoria e medi-

ção de trabalhos referentes às obras:

--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Portas de Serapicos/Edificio de Serviço
do Centro de Receção e Encaminhamento - Auto de medição n° 11 de trabalhos normais, datado de
28/11/2014, no valor de 3274,63 euros;
--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Complexo do Burro Mirandês- Auto
de medição n° 9 de trabalhos normais, datado de 28/11 /2014, no valor de 41 380,59 euros;
--Parque Ibérico de Natureza, Turismo e Aventura- Porta da Terra Fria- Auto de medição
n° 9 de trabalhos nonnais, datado de 28/11/2014, no valor de 61 072,04 euros,
foi deliberado por unanimidade aprová-los.

------MINUTAS DE CONTRATOS:

------ Presentes as minutas dos seguintes contratos, aprovadas pelo Sr. Presidente da câmara:
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- "Empreitada de Edificio de Apoio ao Balneário Termal para Estudo Médico Hidrológico ";
- "Empreitada de Requa/{ficações Urbanísticas no Concelho - R equal(ficação de Espaços
para Promoção Cultural Local e Intergeracional ":
- "Empreitada de Furos para Captação de Agua para o Balneário Termal ",

foi deliberado por unanimidade ratificar os respetivos despachos de aprovação.

------CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:
------ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESLOCALIZAÇÃO DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO E DE
CAIXA EM B.T. NO LOTEAMENTO SÃO VICENTE- Parecer prévio vinculativo (Lei 11° 83C/2013, L.O.E./2014, artigo 73}: Presente a informação no 361/DUP, de 05/11 /2014 do Técnico

Superior, António Alberto Gonçalves Coelho, infonnando sobre a necessidade de proceder aos trabalhos em título por fonna de não criar impedimentos à entrada de veículos nas garagens do Loteamento S. Vicente, tendo neste contexto consultado a finna da especialidade, a ETE - Empresa de
Telecomunicações e Eletricidade, Lda, que apresentou orçamento no valor de 1409,10 euros.
------ Neste contexto esclarece que, nesta situação concreta, o procedimento de contratação considerado mais ágil em termos de CCP para posterior resolução de pagamento é o regime simplificado de
ajuste direto contemplado no artigo 128° daquele código, referindo que poderá ser aplicável à situação vertente a emissão de parecer prévio vinculativo à celebração de contratos de prestação de serviços previsto no artigo 73° da Lei n° 83-C/2013, devendo neste contexto ser analisada esta situação no
âmbito administrativo e financeiro.
------ Neste contexto, foram analisadas as informações aludidas, respetivamente, a infom1ação no
037/DA, do Chefe da Divisão Administrativa, António Coelho, e a n° 25/DAF, da Assistente Técnica, Lídia Ramos, datadas respetivamente dos dias 14110/2014 e 2511112014, relativas à aphcabilidade do disposto no miigo 73° da Lei n° 83-C/2013,- L.O.E./2014 -sob a epígrafe "Aquisição de
Serviços··, abordando respetivamente os temas: verificação da redução remuneratória e cabimentação e verificação do disposto no artigo 32° da Lei n° 35°/2014 e de pessoal em mobilidade especial, no âmbito da a emissão de parecer prévio vinculativo à contratação em apreço.
------ Em face das verificações e conclusões das infonnações referidas foi deliberado por unanimidade, nos termos previstos no n° 11 do artigo 73° da lei referida, emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação em causa.

------CONTRATUALIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS-------------------------------------------------------- EXPLORAÇÃO E MANUTENÇÃO DA NOVA E.T.A. DO RIO ANGUEIRA - Relatório de

exploração do mês outubro/2014 e fatura n° 5670105979: Presente a infom1ação n° 151 , datada
do dia dezoito do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, refe-
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rente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a firma A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal, foi deliberado
por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor
de 3537,97 euros.

------ INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DIVERSAS NO CONCELHO DE VIMIOSO ETAR COMPACTA DA ZONA INDUSTRIAL, ETAR CLÁSSICA DE ARGOSELO, ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE VILAR SECO, ARGOSELO E PARQUE DE CAMPISMO- Relatório de exploração do mês outubro/2014 e fatura ll0 5670105977: Presente a informação n° 153, datada do dia
vinte do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao
relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna A.G.S., reportando que o
serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anormal, foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva fatura no valor de
3713,18 euros.

------SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO CONCELHO DE VIMIOSO Relatório de exploração do mês outubro/2014 e fatura no 5670105978: Presente a infonnação n°
152, datada do dia dezanove do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, referente ao relatório em epígrafe, emitido pela adjudicatária do referido serviço, a finna
A. G.S., reportando que o serviço foi prestado com regularidade, nada havendo a relevar de anonnal,
foi deliberado por unanimidade aprovar os serviços em apreço e proceder ao pagamento da respetiva
fatura no valor de 16 162,05 euros.

------ SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- Fatura n° 2014/369, referente ao mês de outubro de 2014, no valor de 26 206,02 euros: Analisada a informação n° 383,
datada de 24 do mês passado, subscrita pelo Técnico Superior, Manuel Miranda Ferreira Pinto, e pelo
Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, relativa à forma de prestação dos serviços de limpeza
de arruamentos, remoção de resíduos sólidos urbanos e serviços conexos, contratualizados pela
Associação de Municípios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, reportando a fonna de prestação
destes serviços, respeitantes ao período faturado, as diversas discrepâncias entre os serviços efetivamente executados e a faturação apresentada, que traduzem numa discrepância da faturação a mais nos
seguintes itens:
1- Remoção de R.S. U. - CM Vimioso - 227,36 euros;
6.5 - Lavagem de arruamentos- CM Vimioso- 227,36 euros;
12 - Serviços suplementares de Recolha de R. S. U. - 11,52 euros,
foi deliberado por unanimidade proceder ao pagamento da fatura e notificar a prestadora do serviço
do teor da informação analisada e das discrepâncias referidas.

------ ED!FICA ÇÃO E URBANIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------- DESPACHO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
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---- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi infmmado o executivo que, no âmbito da delegação
competências que lhe foram delegadas por esta câmara municipal, em reunião ordinária realizada no
dia 22 de outubro de 2013, ao abrigo do n. 0 1 do m1igo 34. 0 do Anexo I da Lei n. 0 75/2013, de 12 de
setembro, deferiu os seguintes pedidos de licenciamento de operações urbanísticas:

- Paulo Garrido Correia - Averbamento de processo de obras de demolição/reconstrução de
um edifício para habitação, sito nas Eiras de Baixo, em Vale de Frades;
- Francisco José do Fundo Carvalho - Construção de uma habitação unifamiliar e anexo agrícola, sita na Rua das Arras, em Argozelo,
foi deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

------RECLAMAÇÕES:
------ Casa em Ruínas- Largo da Igreja Campo de Víboras: Presente a informação n° 380, datada do dia 19 do mês findo, do Fiscal Municipal, José Manuel Alves Ventura, informando que, embora, em deliberação desta câmara tomada no dia 09 de setembro do ano em curso, tivesse sido determinado notificar os comproprietários da casa aludida em título para, no prazo de 30 dias, procederem a estabilização do prédio ou à sua demolição e limpeza do espaço, sob pena de esta câmara
municipal dar cumprimento ao disposto na lei, apesar daquela notificação ter sido realizada e tendo
decorrido o prazo definido para aquele efeito, o prédio ainda se encontra no estado de degradação e
ameaça de ruína eminente.
------ Considerada a situação e tendo em conta a eminente ruína da aludida casa, foi deliberado ordenar vistmia ao prédio, nos tennos do artigo 90° do D. L. n° 555/99, para os efeitos determinados nesta
lei (artigo 89° a 91 o e 107° e 108°), e neste sentido nomear a comissão de vistoria a constituir nos
tennos daquela nom1a legal.

------INSALUBRIDADE NA LOCALIDADE DE MATELA - Queixa relativa a alojamento de animais dentro do aglomerado urbano de Matela- Maria Helena lzeda Pires Domingues e marido:
Presente a infonnação n° 382/14, datada de 21111/2014, do Fiscal Municipal, José Manuel Alves
Ventura, dando conhecimento que, na continuidade do processo mencionado em título e consequentes queixas dos vizinhos, em visita ao local no dia 21/11/2014, pelas 11 horas, verificou no local a
existência de cerca de trinta animais de raça bovina, referindo , ainda, que o recinto se encontrava
sem as mínimas condições exigíveis.
------ Ponderada a situação e tendo em conta as diversas ações já promovidas por esta câmara no sentido de obrigar os proprietários a promover as devidas medidas de salubridade que não ponham em
causa a saúde pública, como sejam:
- respeitar as regras de saúde e bem estar animal, assegurando uma correta alimentação e
abeberamento dos animais e fazer a remoção dos estrumes do estábulo atempadamente;
- proceder à remoção do estrume bem como desinsetizar e desinfetar os espaços exteriores do
estábulo que confina com uma casa de habitação de modo a deixar de constituir perigo para a
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saúde pública,
e, considerando que apesar das diligências promovidas por esta câmara, continua a verificar-se
incump1imento por parte dos infratores, foi deliberado por unanimidade notificá-los para, no prazo
de vinte dias, comunicarem esta câmara das medidas, até agora realizadas, no sentido colmatar a
insalubridade verificada no aludido recinto de animais, sob pena de esta câmara se ver obrigada a
comunicar a reiterada desobediência ao Ministério Público.

------ Alexandre Pedro Fernandes Vinhão - R eclamação sobre consum o de água: Presente a
informação no 157, datada de hoje, do Técnico Superior, Manuel Miranda Peneira Pinto, analisando
a reclamação do munícipe em título, residente em A ve]anoso, na qual aquele reclama sobre o consumo exagerado verificado na sua instalação de água, argumentando que esta se deveu a uma rotura
na instalação, imediatamente ao contador, o que, consequentemente, deu origem a uma importância
de 661,28 € relativa ao consumo dos dois meses (julho e agosto), água que efetivamente não consumiu, solicitando assim ser ressarcido de parte do valor pago.
------ Analisado neste contexto a infonnação atrás referida que conclui que, embora a água debitada
tenha passado pelo contador e a rotura tenha oconido na instalação interna do edificio, da responsabilidade do munícipe, pelo histórico de consumos da habitação nunca houve naquela instalação consumos tão elevados, referindo que, para o período bimestral de faturação o consumo registado mais
elevado foi de 78,46 euros, o que pode levar a concluir que, efetivamente, a reclamação tal como
argumentada pelo p articular se afigura plausível.
------- Ponderada a argumentação expressa e o teor da informação técnica analisada e considerando
que a pesar de tudo se verificou após o contador, já na instalação do edificio, foi deliberado por unanimidade, tendo em conta os consumos históricos registados naquela instalação, restituir metade do
valor pago conespondente ao consumo registado no período sobre o qual incide a reclamação.

------ PEDJD()~ DE ~p()I O -------------------------------------------------------------------------------------

------ M()T()JSUB FURÕE~ V/M/()~0 - ~poio logístico para realização do passeio - RaidTT "No
Trilho dos Furões": Presente o pedido de apoio logístico do clube em título para organização do
passeio - Raid TT "No Trilh o dos Furões", a realizar no âmbito e enquadrado no programa da Feira de Artes, Oficias e Sabores de Vimioso, que terá lugar nos dias 19 a 21 do mês em curso, foi deliberado por unanimidade conceder um apoio logístico solicitado.

------ ~(7rf() ~()(7Jj4JS - --------------- ----------- ------------------------------- --------- -- -- -- ------------ --------------APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E SECUNDÁRIO:

--- 1 - Ensino superior - Presentes os pedidos de apoio formulados nos termos do Regulamento
Municipal de Apoio aos Estudantes do Ensino Secundário e Ensino Superior, pelos estudantes do
ensino superior:
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Vítor Cardoso Fen·eira da Silva, estudante de mestrado do curso de Engenharia Biotecnoló
g1ca, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Ana Filipa Domingues Raimundo, estudante do 1o ano do curso CET em Acompanhamento
de Crianças e Jovens, do Instituto Politécnico de Bragança;
- Andreia Cathy Femandes Rodrigues, estudante do 1o ano do curso de Licenciatura em
Enfem1agem Veterinária, do Instituto Politécnico de Bragança,
foi deliberado nos tetmos do no 3 do artigo 3° do refetido regulamento conceder apoio para pagamento das propinas, a partir desta data, a pagar diretamente aos respetivos estabelecimentos de ensino.
------ Presentes ainda os processos dos estudantes:

-Luís Manuel Domingues Raimundo, estudante do 2° ano do curso de Licenciatura em Gestão, do Instituto Politécnico de Bragança;
-Pedro Ruben Antão Diz, estudante do 1° ano do curso de CET em Animação Desportiva, do
Instituto Politécnico de Bragança;
- Miriam Ribeiro Fernandes, estudante do 1° ano do curso de Licenciatura em EnfermagemCLE, da escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado de Chaves,
foi deliberado por unanimidade indeferir estes pedidos por não se enquadrarem nos requisitos do
regulamento.

--- 2 - Ensino secundário - Presentes, no âmbito do mesmo regulamento os pedidos de apoio
para custear despesas de material e livros escolares e alojamento em residência, dos estudantes do
ensino secundátio:

- Luzia das Graças do Bento Pinto, estudante do 10° ano do ensino secundário do Curso
Cientifico Humanístico de Línguas e Humanidades do Agrupamento de Escola Miguel Torga
de Bragança, foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio, para
alojamento na residência Calouste Gulbenkian, no valor de 200,00 euros, para os 2° e 3°
períodos do ano letivo em curso;
- Rodrigo da Cunha Afonso, estudante do 10° ano do ensino secundário do Curso CCT Curso de Ciências e Tecnologias do Agrupamento de Escola Emídio Garcia de Bragança,
foi deliberado, nos termos daquele regulamento, conceder apoio no valor de 200,00 euros
para livros e material escolar.
------ Presentes ainda os processos dos estudantes:

-Filipe José Pires Diz, estudante do 3° ano do curso Técnico de Multimédia do Ensino Profissional do Agrupamento de Escolas Abade de Baçal, de Bragança, foi deliberado por una-
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nimidade indeferir este pedido por não se enquadrar nos requisitos do regulamento.

------ ()lJjrJ?()~ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ M()Jr()Ll!B Fl!RÕE~ VIM/()~() - Passeio Raid TJr "No Jrril/10 dos Furões": Presente o
pedido de autorização, do clube em título, para realização do passeio em título, a realizar no próximo dia 20 do mês em curso no âmbito e enquadrado no programa da Feira de Artes, Oficios e Sabores de Vimioso e, analisada a informação refi n° 28/2014, da Coordenadora Técnica, Zita Tecedor,
que conclui que o processo relativo ao pedido de autorização do evento se encontra instruído de
acordo com a lei em vigor, encontrando-se, porém, em falta os pareceres das forças de segurança e o
regulamento da prova, foi deliberado por unanimidade conceder a autorização para a realização
daquele evento condicionada à apresentação dos referidos documentos em falta.
------ Prova Desportiva King of Portugal: A propósito de eventos o Sr. Vereador António Augu sto
Torrão Vaz infonnou que a organização do King of Portugal lhe solicitou informação sobre a intenção do município apoiar, no próximo ano,.a realização daquela provâ. .desportiva no concelho.
------Neste sentido propôs a esta câmara que se manifeste sobre a i'ntenção de realização da dita prova por forma daquela organização planear as suas atividades para o próximo ano.
------ Face ao proposto pelo Sr. Vereador foi deliberado manifestar a intenção de realizar aquela prova no próximo ano e infonnar a organização desta deliberação.

------Medida Contrato Emprego-Inserção do IEFP- Processo 84/CE/+114: Presente a infonnação
n° 20/DDES/EEF, da Assi stente Técnica, Natalina Neves Pires, da Divisão de Desenvolvimento
Economico e Social, datada de 01/12/2014, informando que no âmbito da candidatura 806875 ao
IEFP, feita por esta câmara, foi a mesma aprovada sob o número de processo 84/CEI+/ 14, para um
período de 12 meses, com um encargo total para o município no valor total de 5770,90 euros, contemplando as seguintes candidatas:
- Inês da Assunção do Fundo Ataíde;
- Sara Cristina Pino Pantaleão.
------ Neste sentido e de acordo com as normas legais; Portaria n° 128/2009, de 30/01, respetivas
alterações e regulamento apli cáveis, solicita a autora da infonnação autorização para a celebração
dos respetivos contratos na área de animação cultural, os contratos de seguro de acidentes pessoais e
autorizar os respetivos pagamentos.
------ Foi deliberado por unanimidade aprovar a candidatura em causa, celebrar os respetivos contratos emprego-inserção e de seguro de acidentes pessoais e proceder ao pagamento dos encargos referidos, imputados ao m unicípio.

------MENSAGENS DE NATAL: Presente uma proposta do Mensageiro de Bragança, para a publicação de mensagem de Natal a divulgar por altura daquela quadra festiva que se aproxima, foi delibera-
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do, respeitando a já tradicional iniciativa desta câmara, proceder à divulgação de mensagens de natal
em :,;,; de página a cores naquele jornal, em duas publicações (natal e aniversário do jornal), pelo
preço total proposto de 100,00 euros.

------Não havendo mais nada a deliberar o Senhor Presidente da Câmara deu por encenada a reunião
pelas onze horas e quinze minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que, nos tem1os do
artigo 57° do Anexo I da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, mereceu a aprovação dos membros
presentes e, de acordo com a parte final desta norma legal, vai também ser assinada por todos os
presentes.
------ Analisada aquela norma legal, ponderado o seu teor, foi deliberado por unanimidade, aprovar
em minuta todas as deliberações tomadas, atribuindo-lhes eficácia imediata, e que esta ata seja assinada por todos os membros intervenientes nesta reunião.
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